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1. Wstęp.
Przed zastosowaniem systemu zdalnego sterowania BIRIO, zapory naleŜy zapoznać się z niniejszą
dokumentacją techniczną. Przy kodowaniu nadajników, odbiorników radiowych oraz przy obsłudze
kodyfikatora naleŜy przestrzegać wytycznych podanych w niniejszej dokumentacji i obowiązujących
przepisów. Dotyczy to osób odpowiedzialnych za instalację systemu jak i jego uŜytkowników.

2. Informacje ogólne.
Zdalne sterowanie BIRIO jest systemem radiowym pracującym na częstotliwości 868 MHz. Praca
odbiorników i nadajników na tej częstotliwości zapewnia bardzo duŜą odporność na zakłócenia
pochodzące od innych źródeł nadawczych, takich jak: systemy alarmowe, nadajniki radiowe i inne
urządzenia. Zmienny system kodowania czyni system bezpiecznym i stabilnym w czasie
uŜytkowania. Kod generowany jest według zmiennego algorytmu, który zawsze jest inny dla kaŜdej
aktywacji nadajnika i zawsze zsynchronizowany z odbiornikiem radiowym BIRIO.
Nadajniki produkowane są w wersji 2-kanałowej i 4-kanałowej.

3. Dane techniczne.
NADAJNIKI 
Częstotliwość pracy 868,35 MHz 
Tolerancja częstotliwości +/- 75 KHz 
Moc emisyjna 100 µW 
Szerokość pasma > 25 KHz
Moc pozorna < -54 dBm (< 4 µW)
Zasilanie 12 Vcc – 23A (+20% - 50%) 
Absorpcja średnia 14 mA 
Temperatura pracy -400C + 850C
Liczba kanałów 2 i 4 
Zasięg nadajnika Do 120 metrów 
Kodowanie cyfrowe 
ODBIORNIK RADIOWY 
Częstotliwość pracy 868,35 MHz 
Pojemnośc pamięci 1 800 nadajników 
Czułość > 1µV
Zasięg do 100 m 
Zasilanie prądem zmiennym 24 V AC (+/- 10%) 
Zasilanie prądem stałym 12 V DC (+ 20% - 5%) 
Pobór prądu czynny 28 mA (10 kanał aktywny) 
Pobór prądu bierny 14 mA 
Dekodowanie cyfrowe 
Liczba kanałów 2 i 4 

Zestyk przekaŜników N.O. (10, 20, 30, 40 zewnętrzny kanał 
– N.C. lub N.C. (20 odbiornik)

ObciąŜalność zestyku przekaźnika 0,5 A – 125 V AC 
Czas wzbudzenia 200 mS (1 kompletny kod) 
Czas od wzbudzenia 300 mS (z ostatnio podanego kodu) 
Temperatura pracy - 100C + 550C
KODYFIKATOR 
Maksymalny pobór prądu 40 mA 
Minimalny pobór prądu 25 mA 
Czas pracy 6 godz. 
Czas ładowania baterii 5 godz. 
Moc emisyjna 80 µW 
Czułość 1 µW 
Moc baterii (do 8 doładowań) 9,6 V 250 mA 
Wyświetlacz 2 cyfrowy 
* kodyfikator obsługiwany przez: Windows 9x/2000/Millenium/XP
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4. Wymiary urzą dzeń.
Dokładne wymiary urządzeń przedstawiono poniŜej:

5. Karta odbiornika zdalnego sterowania.
5.1. Wewnętrzna karta odbiornika zdalnego sterowania.

Opis: 
1. Podłącz moduł wymienialnej pamięci do karty odbiornika radiowego, a nastepnie podłącz

kartęodbiornika radiowego, wykorzystując do tego celu złącza 1(-) i 2(+) odbiornika,
pamiętając, by złącze to było ustawione jako „normalnie otwarte”.

2. Ustaw zworę „jumper” w pozycji C1 celem programowania pierwszego kanału (złącza 3 i 4
odbiornika).

3. Naciśnij przełącznik „P” znajdujący się na karcie odbiornika i przycisk nadajnika, który ma
obsługiwać kanał 1 przez około 5 sek. Na potwiedzenie zaprogramowania – czerwona dioda
LED zaświeci się. Teraz zwolnij przełącznik „P” i przycisk nadajnika.

4. Przełacz ponownie zworę „jumper” w pozycję standardową (PIN)
5. Aby zaprogramować kanały 2, 3 i 4 postępuj podobnie jak w przypadku kanału pierwszego.
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5.2. Zewnętrzna karta odbiornika zdalnego sterowania. 

Opis: 
1. Podłącz moduł wymienialnej pamięci do karty odbiornika radiowego, a nastepnie podłącz kartę

odbiornika radiowego do programatora.
2. Ustaw zworę „jumper” w pozycji C1 celem programowania pierwszego kanału (złącza 3 i 4

odbiornika)
3. Naciśnij przełącznik „P” znajdujący się na karcie odbiornika i przycisk nadajnika, który ma

obsługiwać kanał 1 przez około 5 sek. Na potwiedzenie zaprogramowania – czerwona dioda
LED zaświeci się. Teraz zwolnij przełącznik „P” i przycisk nadajnika.

4. Przełacz ponownie zworę „jumper” w pozycję standardową (PIN)
5. Aby zaprogramować kanał 2, postępuj podobnie jak w przypadku kanału pierwszego, przy

czym złącze to moŜe być ustawione jako „normalnie otwarte lub zamknięte”.

5.3. Wprowadzanie kodu. 

Opis: 
1. Podłącz moduł wymienialnej pamięci do karty odbiornika radiowego, a nastepnie podłącz

kartęodbiornika radiowego , wykorzystując do tego celu złącza 1(-) i 2(+) odbiornika,
pamiętając, by złącze było ustawione jako „normalnie otwarte”.

2. Ustaw zworę „jumper” w pozycje P1 – wczytywanie kodu.
3. Naciśnij przełącznik „P” na karcie odbiornika radiowego i przytrzymaj go przez około 5 sek.

Zwolnij przycisk, kiedy czerwona dioda LED się zaświeci: kaŜde zawiecenie odpowiada liczbie
180 nadajników do zakodowania np. 7 mignięć oznacza 7 x 180 = 1260 nadajników do
zakodowania.

4. Przełacz ponownie zworę „jumper” w pozycję standardową (PIN).
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5.4. Kasowanie zapami ętanych kodów. 

Opis: 
1. Podłącz moduł wymienialnej pamięci do karty odbiornika radiowego, a nastepnie podłącz kartę

odbiornika radiowego, wykorzystując do tego celu złącza 1(-) i 2(+) odbiornika, pamiętając, by
złącze było ustawione jako normalnie otwarte.

2. Ustaw zworę „jumper” w pozycję P2
3. Naciśnij przełącznik „P” na karcie odbiornika radiowego i przytrzymaj go przez około 5 sek.

Zwolnij przycisk, kiedy czerwona dioda LED się zaświeci: pamięć zostanie wyczyszczona
4. Przełacz ponownie zworę „jumper” w pozycję standardową (PIN).

6. Nadajnik.
6.1. Kopiowanie kodu z tego samego odbiornika radiowego.
WaŜne: kopiowanie nadajników jest moŜliwe nawet jeŜeli kod jest juŜ wprowadzony do nadajnika
lub modułu pamięci (więcej na ten temat w rozdziale o kodyfikatorze BIRIO LC).

Do skopiowania nowego nadajnika z tej samej karty odbiornika radiowego, potrzebujesz 
zakodowany nadajnik oraz wykonywać operacje w podanej niŜej kolejności. By wszystkie operacje 
były prawidłowo wykonane, maksymalny dystans pomiedzy nadajnikiem a kartą odbiornika 
zdalnego sterowania powinien być nie większy niŜ 10 m. 
Opis: 
Krok 1:  naciśnij przycisk 1-wszy na nowym nadajniku i zwolnij go, kiedy dioda przestanie świecić. 
Krok 2:  naciśnij przycisk 2-gi na nowym nadajniku i zwolnij go po 2 sekundach po zgaśnięciu diody. 
Krok 3:  naciśnij przycisk 1-wszy na zakodowanym nadajniku i zwolnij go, kiedy dioda przestanie 

świecić 
Krok 4 : naciśnij przycisk 1-wszy na zakodowanym nadajniku i zwolnij go, kiedy dioda przestanie 

świecić. 
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6.2. Kasowanie kodu nadajnika. 
WaŜne: kopiowanie nadajników jest moŜliwe nawet jeŜeli kod jest juŜ wprowadzony do nadajnika 
lub modułu pamięci (więcej na ten temat w rozdziale o kodyfikatorze BIRIO LC). 

Aby skasować kod z nadajnika, maksymalny dystans pomiedy nadajnikami a kartą odbiornika 
zdalnego sterowania powinien być nie większy niŜ 10 m. 
Opis: 
Ustaw zworę „jumper” odbiornika radiowego w pozycji P1. 
Krok 1:  naciśnij przycisk 2-gi na nowym nadajniku i zwolnij go po zgaśnięciu diody. 
Krok 2:  naciśnij przycisk 1-wszy na nowym nadajniku i zwolnij go po zgaśnięciu diody. 
Powtórz dwie operacje sześciokrotnie. Zakończ sekwencje naciskając przycisk 1-wszy. Przestaw 
zworę „jumper” w pozycję PIN. 
Powtórz te operacje dla wszystkich nadajnikw które chcesz skasować. 

WaŜne: jeśli nastapi pomyłka w liczbie operacji lub ewentualnie operacja zostanie Ŝle wykonana, 
naleŜy powtórzyć całą procedurę od początku, odczekując wcześniej jedną minutę. 
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7. Kodyfikator BIRIO LC.
System zdalnego sterowania BIRIO 868 z kodem zmiennym, działa na częstotliwości 868 MHz
i pozwala na sterwanie kaŜdym typem automatyki bramy. Nadajniki serii BIRIO mogą być
kodowane tradycyjnie, lub przy pomocy kodyfikatora BIRIO LC. Ponadto, specjalny program
obsługiwany przez komputery PC umoŜliwia szybkie i sprawne kodowanie nadajników i kart
odbiorników zdalnego sterowania.

WaŜne:  kiedy nadajniki i karta odbiornika radiowego są zakodowane jednym kodem, kaŜda kolejna 
operacja jak:: kopiowanie, kasowanie musi być dokonywane przez ten sam kodyfikator BIRIO LC. 

Zasilanie:  kodyfikator BIRIO LC posiada zewnętrzne baterie, pozwalające na ciagłą pracę przez 
około 6 godz.; moŜe być równieŜ zasilany na 230V 50 Hz, przy uŜyciu 9 V 300 mA adaptora. Czas 
ładowania baterii – max 5 godz. 
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7.1. Opis urzą dzeń. 
Istnieją dwa róŜne typy kodyfikatora BIRIO LC przeznaczonych do róŜnych grup urządzeń: grupa A 
(FAMILY A), grupa B (FAMILY B) itp. (kaŜda grupa niezaleŜna od siebie) 
KaŜda grupa składa się z dwóch róŜnych urzadzń serii BIRIO LC, z których jedno posiada 
zaprogramowane wszystki funkcje (zobacz rys. poniŜej dotyczący grupy „A”) 
1. „MASTER” kodyfikator (czerwony) = wprowadza tylko jeden kod; w efekcie wszystkie nadajniki

kodowane są jednym kodem
2. „SLAVE” kodyfikator (niebieski) = wprowadza tylko drugi kod, jeśli wprowadzony jest juŜ

pierwszy kod przez kodyfikator „MASTER” lub „MASTER/SLAVE” naleŜącego do tej samej
grupy; drugi kod koduje odbiorniki radiowe.

Jeśli kodyfikator „SLAVE” wprowadza kod drugi, kodyfikator „MASTER” nie ma moŜliwości 
wykonywania Ŝadnej operacji na nadajnikach lub na wymiennej pamięci, ale tylko na nadajniku, 
z którego ostatnio podano sygnał, w tym wypadku z kodyfikatora „SLAVE”. 
Aby wykasować kod z pamięci odbiornika radiowego, naleŜy w pierwszej kolejności podać drugi 
kod, a następnie podać z nadajnika pierwszy kod – i powtórzyć od końca sekwencje podane na 
rysunku poniŜej. 
WaŜne:  kaŜdy kod moŜe być zapisany przez kodyfikator BIRIO LC przed lub po zapisaniu na 
odbiorniku radiowym. 

7.2. Opis ogólny. 
Kodyfikator BIRIO LC ma praktyczne zastosowanie: nie pozwala na kodowanie pomiędzy 
odbiornikiem radiowym i nadajnikami, ale moŜe kopiować, klonować i kasować zarówno juŜ 
zakodowane jak i czyste nadajniki (o ile kod wprowadzany jest z tego samego kodyfikatora BIRIO 
LC), jak równieŜ kopiować klonować i kasować moduł pamięci (równieŜ o ile kod jest wprowadzany 
z tego samego kodyfikatora BIRIO LC). 
Diody sygnalizacyjne LED na kodyfikatorze ułatwiają wykonywanie jakiejkolwiek operacji. 
Kodyfikator jest łatwy w obsłudze: kaŜda operacja aktywowana jest poprzez naciśnięcie 
odpowiedniego klawisza. 

WaŜne: przejście z funkcji kodowania nadajnikó na funkcję kodowania modułów pamięci i na 
odwrót, wyłącza i włacza kodyfikator BIRIO LC. NaleŜy pamiętać, Ŝe w czasie, gdy kodyfikator jest 
wyłączony – wszystkie zapisane informacje zostaną skasowane. Po ponownym włączeniu 
kodyfikatora i rozpoczęciu kodyfikowania, niezbędne jest podanie kodu z nadajnika do kodyfikatora 
BIRIO LC. 
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Nadajnik: 
Po włączeniu kodyfikatora BIRIO LC, funkcja kodowania nadajników jest aktywna. Naciśnięcie 
przycisku nadajnika spowoduje wyświetlenie na kodyfikatorze wszystkich danych o zapisanym 
kodzie.  
Kodyfikator BIRIO LC moŜe czytać róŜne kody z nadajników, o ile zostały zapisane przez ten sam 
kodyfikator. KaŜdy zapisany kod na karcie zostanie wyświetlony na kodyfikatorze. 
JeŜeli podczas zczytywania pojawi się na wyświetlaczu komunikat „ERROR” oznacza to, Ŝe 
kodyfikator nie zczytał zapamiętanych kodów, i Ŝadna z operacji nie moŜe zostać wykonana. 

Pamięć: 
Po włączeniu kodyfikatora BIRIO LC, naciśnij przycisk „MEMORY” na kodyfikatorze (pierwszy 
przycisk z lewej) i włóŜ wymienialną pamięć. Wszystkie informacje o zapisanych kodach zostaną 
wyświetlone. 
Kodyfikator BIRIO LC moŜe czytać róŜne kody z karty pamięci, o ile zostały zapisane przez ten sam 
kodyfikator. KaŜdy zapisany kod na karcie zostanie wyświetlony na kodyfikatorze. 
JeŜeli podczas zczytywania pojawi się na wyświetlaczu komunikat „ERROR” oznacza to, Ŝe 
kodyfikator nie zczytał zapamiętanych kodów, i Ŝadna z operacji nie moŜe zostać wykonana. 

Oprogramowanie PC: 
Kodyfikator BIRIO LC moŜe być równieŜ sterowany za pomocą oprogramowania instalowanego na 
komputerach PC. W pierwszej kolejności naleŜy podłączyć kodyfikator z komputerem (port COM 1) 
a nastepnie zainstalować oprogramowanie dołączone do kodyfikatora. Po uruchomieniu programu, 
naciśnij przycisk „połącz” – wszystkie informacje (z wyjątkiem kodów). 

7.3. Zczytywanie kodu nadajnika. 
Postępując według poniŜszej informacji, kodyfikator BIRIO LC zczyta, rozpozna i wyświetli kod 
nadajnika i grupę do której kod ten został przyporządkowany. 

WaŜne:  jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ERROR”, oznacza to, Ŝe operacja nie została 
wykonana poprawnie , lub Ŝe nadajnik i kod w nim zapisany naleŜy do róŜnych grup. 

WaŜne:  jeśli podczas 10 lub 20 fazy powyŜszej operacji, naciśniesz przycisk „Kopiuj – Klonuj – 
Kasuj” pojawi się na wyświetlaczu komunikat „Er no Tr LE = transmiter not read” 
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7.3. Kodowanie nadajników. 
Kodowanie nadajników uzaleŜnione jest od typu kodyfikatora: 
• kodyfikator MASTER (np. A) koduje czyste nadajniki i kości pamięci kodem C1
• kodyfikator SLAVE (np. A1, A2, A3…) koduje tylko drugim kodem (C2) tylko te nadajniki i kości

pamięci, które były zakodowane 1 kodem z kodyfikatora MASTER naleŜącego do tej samej
grupy kodów.

WaŜne:  jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ERROR”, oznacza to, Ŝe operacja nie została 
wykonana poprawnie , lub Ŝe nadajnik i kod w nim zapisany naleŜy do róŜnych grup. 

WaŜne:  kiedy operacja jest zakończona sprawdź prawidłowość wykonanych czynności, zczytując 
kody z nadajników wg. procedury przedstawionej w punkcie 7.3. 

7.4. Kasowanie nadajników. 
Kasowanie moŜe być wykonane zaleŜnie od grupy urządzenia: 
� urządzenia MASTER (np. A) mogą usunąć 1 i 2 kod nadajnika lub kości pamięci, naleŜący do 

tej samej grupy 
� urządzenia SLAVE (np. A1, A2…) mogą skasować tylko 2 kod (C2) z tych nadajników i kości 

pamięci, które miały wprowadzony 1 i 2 kod. 

WaŜne:  jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ERROR”, oznacza to, Ŝe operacja nie została 
wykonana poprawnie , lub Ŝe nadajnik i kod w nim zapisany naleŜy do róŜnych grup. 

WaŜne:  kiedy operacja jest zakończona sprawdź prawidłowość wykonanych czynności wg. 
procedury przedstawionej w punkcie 7.3. 
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7.5. Kasowanie kodu z odbiornika radiowego. 
Kasowanie nadajnika A oznacza kasowanie klucza-kodu z odbiornika radiowego, uŜywając do tego 
celu kodyfikatora BIRIO LC jako alternatywy do operacji opisanych w punkcie 6.2 niniejszej 
dokumentacji technicznej. Aby skasować kod wykorzystując kodyfikator BIRIO LC, naleŜy dowolny 
nadajnik (tak czysty jak i zakodowany), nawet ten sam nadajnik, uŜyć jako kasujący „nośnik B” 
jednocześnie realizując tę operację na odbiorniku radiowym. 
Kiedy operacja zostanie wykonana, nadajnik „nośnik B” skasuje nadajnik „A” ale nie podmieni go. 

WaŜne:  jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ERROR”, oznacza to, Ŝe operacja nie została 
wykonana poprawnie , lub Ŝe nadajnik i kod w nim zapisany naleŜy do róŜnych grup. 

WaŜne: JeŜeli wystapi błąd spowodowany błędną ilością naciśnięć przycisku nadajnika „B” przed 
podaniem sygnału do odbiornika radiowego, lub błąd jest spowodowany nieprawidłowym 
wykonaniem operacji, istnieje 4-ro krotna moŜliwość powtórzenia całego procesu. Jeśli przycisk 
nadajnika został naciśniety więcej razy niŜ to jest wymagane, moŜliwie jest pomowne aktywowanie 
poprzez wciśnięcie przycisku nadajnika na około 20 sek. (po 5 sek. dioda LED zgasnie), a więc do 
czasu kiedy dioda LED ponownie się zaświeci. 

7.6. Zamiana nadajników. 
Funkacja ta oznacza zamianę nadajnika „A” na nadajnik „B” w pamięci odbiornika radiowego, przy 
wykorzystaniu kodyfikatora BIRIO LC (w wyniku tej operacji nadajnik „A” nie będzie rozpoznawalny 
przez odbiornik radiowy). 
Operację tę moŜna wykonać na nadajniku „czystym” lub juŜ zakodowanym (w tym wypadku pamięć 
równieŜ musi być zakodowana) 

WaŜne:  jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ERROR”, oznacza to, Ŝe operacja nie została 
wykonana poprawnie , lub Ŝe nadajnik i kod w nim zapisany naleŜy do róŜnych grup. 
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WaŜne: JeŜeli wystapi błąd spowodowany błędną ilością naciśnięć przycisku nadajnika „B” przed 
podaniem sygnału do odbiornika radiowego, lub błąd jest spowodowany nieprawidłowym 
wykonaniem operacji, istnieje 4-ro krotna moŜliwość powtórzenia całego procesu. Jeśli przycisk 
nadajnika został naciśniety więcej razy niŜ to jest wymagane, moŜliwie jest pomowne aktywowanie 
poprzez wciśnięcie przycisku nadajnika na około 20 sek. (po 5 sek. dioda LED zgasnie), a więc do 
czasu kiedy dioda LED ponownie się zaświeci. 

7.7. Kopiowanie nadajników z odbiornika radiowego. 
Funkcja ta oznacza moŜliwość stworzenia nowego nadajnika B z kodem zapisanym w pamięci, 
uŜywając do tego celu istniejącego nadajnika A do uruchomienia pamięci.  
Oba nadajniki nale Ŝą do ró Ŝnej grupy i posiadaj ą róŜne kody. 
Operację tę moŜna wykonać na nadajniku „czystym” lub juŜ zakodowanym (w tym wypadku pamięć 
równieŜ musi być zakodowana) 

WaŜne:  jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ERROR”, oznacza to, Ŝe operacja nie została 
wykonana poprawnie , lub Ŝe nadajnik i kod w nim zapisany naleŜy do róŜnych grup. www.ga
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WaŜne: JeŜeli wystapi błąd spowodowany błędną ilością naciśnięć przycisku nadajnika „B” przed 
podaniem sygnału do odbiornika radiowego, lub błąd jest spowodowany nieprawidłowym 
wykonaniem operacji, istnieje 4-ro krotna moŜliwość powtórzenia całego procesu. Jeśli przycisk 
nadajnika został naciśniety więcej razy niŜ to jest wymagane, moŜliwie jest pomowne aktywowanie 
poprzez wciśnięcie przycisku nadajnika na około 20 sek. (po 5 sek. dioda LED zgasnie), a więc do 
czasu kiedy dioda LED ponownie się zaświeci. 

7.8. Zczytywanie kodów z modułów pami ęci. 
Funkcja ta umoŜliwia zczytanie za pomocą kodyfikatora BIRIO LC wszystkich kodów zapisanych na 
wymiennym module pamięci. 

WaŜne:  jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ERROR”, oznacza to, Ŝe operacja nie została 
wykonana poprawnie , lub Ŝe nadajnik i kod w nim zapisany naleŜy do róŜnych grup. 

WaŜne:  Jeśli podczas 1 lub drugiej fazy operacji zostanie naciśnięty przycisk „Kopiuj-Klonuj-Kasuj”, 
na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Er no Tr LE” = nadajnik niezczytywany. 

7.9. Kodowanie modułu pami ęci. 
Kodowanie moŜe być wykonane zaleŜnie od grupy urządzenia: 
� urządzenia MASTER (np. A) kodują „czyste” nadajniki i moduły pamięci w 1 kod (C1) 
� urządzenia SLAVE (np. A1, A2…) kodują tylko drugi kod (C2) w tych nadajnikach i modułach 

pamięci, które mają zakodowany przez urządzenia MASTER 1 kod (C1) 
Urządzenia muszą naleŜeć do tej samej grupy. 

WaŜne:  jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ERROR”, oznacza to, Ŝe operacja nie została 
wykonana poprawnie , lub Ŝe nadajnik i kod w nim zapisany naleŜy do róŜnych grup. 

www.ga
łec

ki.
pl



 13 

7.10. Kasowanie kodów z modułu pami ęci. 
Kasowanie moŜe być wykonane zaleŜnie od grupy urządzenia: 
� urządzenia MASTER (np. A) mogą usunąć 1 i 2 kod nadajnika lub kości pamięci, naleŜący do 

tej samej grupy 
� urządzenia SLAVE (np. A1, A2…) mogą skasować tylko 2 kod (C2) z tych nadajników i kości 

pamięci, które miały wprowadzony 1 i 2 kod. 

WaŜne:  jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ERROR”, oznacza to, Ŝe operacja nie została 
wykonana poprawnie , lub Ŝe nadajnik i kod w nim zapisany naleŜy do róŜnych grup. 

WaŜne:  jeśli zostanie naciśnięty przycisk „Usuń kod” w momencie, gdy moduł pamięci jest „czysty”, 
na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CH no to” = kod nie moŜe być skasowany, następujący po 
komunikacie „ME C0” = moduł pamięci niezakodowany. 

7.11. Kopiowanie kodów z modułu pami ęci. 
Kodyfikator BIRIO LC jest istotnym elementem w procesie kodowania urządzeń, poniewaŜ 
magazynuje kody wielu nadajników. Funkcja ta umoŜliwia bezpieczne kopiowanie kodów 
zapisanych w modułach pamięci, podczas gdy funkcje klonowania i kasowania są zablokowane. 
Kopiowanie pamięci A oznacza stworzenie mowego modułu pamięci B ze wszystkimi zapisanymi 
kodami uŜywanymi przez kodyfikator BIRIO LC. 
WaŜne:  Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ERROR”, oznacza to, Ŝe operacja nie została 
wykonana poprawnie , lub Ŝe nadajnik i kod w nim zapisany naleŜy do róŜnych grup. 
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7.12. Kopiowanie nadajnika (wspólny przycisk). 
Funkcja ta umozliwia kopiowanie kodu jednego przycisku nadajnika, nazwany „wspólnym”, do 
sterowania duŜą ilością urządzeń automatyki bram garaŜowych i wjazdowyh. Przed rozpoczęciem 
zadania, nadajnik powinien być zakodowany z ostatniego przycisku zakodowanego z karty 
odbiornika radiowego np. jeśli chcesz skopiować tylko 3 przycisk nadajnika korespondujący z 3 
kanałem odbiornika radiowego (nadajnik ma zakodowane wszystkie 4 kanały), konieczne jest, do 
zakończenia operacji naiśnięcie 3 przycisku nowego nadajnika znajdującego się w kodyfikatorze 
BIRIO LC. 
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